Zápis ze schůze gakyilu 14.5.2018
přítomní:
Jarmila Malá
Katka Drajsatlová
Petra Zezulková
Mirka Šišková
Petr Lisý
Michal Sodoma
Erika Motýlová
Martin Zmydloch od 19h
Viktor Varga nepřítomen
Květka na skypu
host Magda Ouřecká
1) proběhla schůzka CZPC, účast ze strany překladatelů byla malá. Byly vybrány
priority z rozsáhlého seznamu, (viz. dokument 24 členný seznam rozpracovaných
textů). Na těchto textech se bude dále prioritně pracovat aby vyšly co nejdříve.
Ostatní texty byly označeny čísly podle fáze ve které se nacházejí. Bylo dohodnuto
že finanční odměňování jednotlivých fází bude řešit žlutý gakyil přímo. Jarmila
představila dva návrhy způsobů odměňování, diskuse. Dle žlutých je třeba
přizpůsobit finanční hospodaření tomu, že dar na překlady už byl dávno vyčerpán.
Tedy je potřeba opět preferovat práci karmajogou nebo za menší finanční příspěvek,
ne jako platbu za práci. Můžeme napsat email že hledáme překladatele kteří mají
schopnosti, kapacitu a okolnosti dělat pro komunitu převážně karmajogou. Napsat
dopis Michalovi, poděkovat za práci a ukončit s ním spolupráci, pozvat ho napříští
schůzi odsouhlaseno jednohlasně Jarmila Petr, hledáme koordinátora
2) retreaty:
- Máme nový termín na rok 2019
- prohlubovací kurz tance Písně Vadžry Rita 8-12.5. 2019 , všichni souhlas
- na 24 hodinový drubchen tance 6-7.10. 2018 Phendeling Rita
- na kurzu pránajám s Fijlkou málo lidí, plánuje se 5. série pránajám v září, Fijalka
připraví text na vysvětlení důležitosti pránajám v jantrajoze, je to poteba vysvětlovat i
na kurzech jantrajogy,
- návrh - povinné zálohy aby nám lidé nerušili účast na kurzech těsně před akcí,
potřeba projednat
- AR1815 Erika koordinátor prohlubující kurz jantrajogy s Magdou v Praze
- AR1815kurz pro začátečníky na 6 oblastí Erika koordinátor
- cvičení jantry v úterky povede Michal Sodoma, Honza Lekeš
, cvičit se bude i když
Magda odjede, Michal pošle email
- Khaita taneční akce: dělají se letáky
- 9.6. Jarmilka- půjde pomáhat na kaleidoskop a 23.6. tibetský den půjde kdo?
- Elio - Petra zjistí podklady k letence, jestli udělá přednášku téma ?
- Fabio a Nina zatím nic Petra zjistí v Merigaru osobně

-

-

soft jantrajoga termín Mirkaudělat s Fijalkou

30.6.-1.7. miniretreat na Thugtig Jnána dákiní Michal Sodoma
komunikace k dark kabině, Filip s Kubou Štorkem, udělat co nejdříve, Petra uveřejní
udělá email a web stránku s Ryškou
databáze nečlenů, zájemců o kurzy, Katka vytvořila z kurzů pro veřejnost z
letošního roku, bylo by dobré se ptát jestli chtějí posílat informace
Jiřina - objevila paní která učí dělat lidi namky, Zuzana Grific co s tím, napsat email
zaujmout stanovisko modří
Michal Sodoma

3)GDPR - Jarmilka,Libor to řeší pro celou komunitu, od právníků, budeme muset dát
na naše stránky principy ochrany osobních údajů, všichni kdo mají přístup do dat
podepíšou přístup, získáme podpis od členů, získávat při registraci na naše stránky,
kdy ta data získáváme
- a souhlas ze můžeme my posílat naše hromadné emaily lidem
4) pojistky Jarmila- člověk se neozval, asi nemá lepší nabídku, tedy revidovat
stávající smlouvu o odpovědnosti, zrušena podnikatelská pojišťovna pojistka
Jarmilka na tom pracuje
5) jak správně na kupovat pro komunitu, musíme mít vždy doklad na zboží
6) Jožkovi jsme schválili jednorázovou podporu 2000Kč abychom jim pomohli
překlenout určité obtížné období, ale pravidelný příspěvek nemůžeme dávat Katka
napíše, chceme přehled financí kdo platí a kolik, příspěvek rovnou Gotamě Květka
7) červené projekty - instalatér nedal nabídku, byla prohlídka rekonstrukce záchodů
- půlkruh stolu
- obnova karimatek a polštářků, Máňa šije nové
- šroubovák je koupený, dostali jsme na něj dar 400Kč
- reproduktory od Jaromíra do gompy, dva druhy, potřebujeme je? Michal se
podívá a posoudí
- Petra a Erika řeší tisky pro Adrianu, letáčky,
- blíží se konec volebního gakyilovského období:
- Erika gakyil do Merigaru East, bude končit v červené barvě u nás,
dál chce skončit Petr, Petra už nemůže pokračovat , Michal, Martin možná končí
- podívat se po nových zájemcích o uvolněná místa v gakyilu
- zahájit přípravné práce na Losar Michal připraví motivační mail, vyzvat lidi aby
se přihlásili lidi na pozice poslat do konce května
- poslat email hledáme někoho do dharmashopu
- datum další schůze 7.6. v 18hodin
- pozvat Michala

